
 

 

Az örökkévaló szemlélet

Beszélgetés útközben E heti kirándulás 

A lecke célja, hogy tanítványod 
átérezze, milyen rövid és múlan-
dó a földi élet, s megértse, meny-
nyivel nagyobb az örökkévalóság 
jelentősége. Jó lenne, ha ezentúl 
örökkévaló értékekért élne, nem 
pedig múló dolgokért, és az 
örökkévalóság fényében átvizs-
gálná értékrendjét, fontossági 
sorrendjét. 

Ma elsősorban a Kolossé 3,1-2-vel foglalkozunk, kiegészítve néhány más bibliai 
utalással. Érdemes a Kolossé levélre összpontosítanod, a többi igerészt pedig csak 
érintőlegesen említened, mert ezek kikeresésére már nem jut idő. A felkészülés 
során természetesen az összes igeszakaszt elolvashatod, és kiválaszthatsz néhá-
nyat, amelyre a Kolossé mellett felhívod majd tanítványod figyelmét. Ha minden-
áron szeretnéd megbeszélni valamennyi igerészt, akkor két találkozóra lesz szük-
ségetek. 

Mire buzdít Pál a Krisztusban elfoglalt pozíciónkra hivatkozva (vele együtt a 
mennyben van a helyünk)? 

1. Azokat keressük, amik odafönt vannak.  
 

2. Az odafelvalókkal törődjünk. 

3. Ne a földi dolgokkal törődjünk. 

Vajon miért kéri ezt Pál? Várd meg, mit válaszol tanítványod a kérdésre, majd be-
szélgessetek az alábbi okokról! 

1. Az odafelvalók örökkévalóak. 

Isten örök, és egyedül a vele való kapcsolatunk fog örökké tartani (János 
10,27-31). 

Az ember lelke is örök – ki-ki vagy a mennyben, vagy a pokolban fogja 
tölteni az örökkévalóságot (János 3,16-18; Lukács 16,19-31; 2Thessz 1,5-
12). 

Isten Igéje soha nem múlik el (Máté 5,17-18). Minden egyes író és filozó-
fus írott szavai a homályba vesznek, ám Isten bölcsessége, ahogy azt a 
Szentírásban kijelentette, örökre megmarad. 

2. Mert Jézus megígérte, hogy visszajön, és minden pillanatban várnunk 
kell őt, készen kell állnunk eljövetelére (Máté24,25). 

Meg fog jutalmazni bennünket hű szolgálatunkért. Jézus azt várja tőlünk, 
hogy hűségesen gondját viseljük mindannak, amit ránk bízott. 
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További lépések 

Néhány alkalmazási javaslat, 
hogy a téma valóban szöget üs-
sön tanítványod fejébe: 

Térjünk vissza a Kolossé 3,2-höz! 

Miért ne törődjünk a földi dolgokkal? 

Mert a földi dolgok csak ideig valók, el fognak múlni. Az ember földi élete igen 
rövid és múlékony. Figyelj csak, mit mond a Biblia: 

1. Tanulmányozd a Bibliát, 
nézd meg, mit mond Krisztus 
ítélőszékéről! (2Kor 5 és 
1Kor 3,10-15). 

2. Olvasd el a Máté 24. és 25. 
fejezetét és elmélkedj rajta! 

3. Látogassatok el együtt egy 
temetőbe és olvasgassátok a 
sírköveket! Figyeljétek meg, 
mi áll ezeken, hogyan gon-
dolkoznak az emberek az 
életről! Beszélgessetek, 
imádkozzatok az élet mú-
landóságával kapcsolatban, s 
gondoljátok végig, milyen 
élet az, amelyet nem az 
örökkévalóság fényében él 
az ember! 

 

Jakab 4,13-14 – Az életünk olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig lát-
szik, aztán eltűnik. 

1János 2,15-18 – A világ elmúlik, és annak kívánsága is: minden földi di-
csőség, hírnév, elismerés tovatűnik. 

Máté 6,19-24 – Ne gyűjtsünk kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly 
elpusztítja. A földi gazdagság elmúlik, ezért mondta Jézus, hogy a 
mennyben gyűjtsünk kincseket. 

Filippi 3,17-20 – Pál tanítása szerint a valóságban nem földi, hanem 
mennyei állampolgárok vagyunk.  

Képzeljünk el egy vonalat, amely az örökkévalóságot jelképezi és mindkét irány-
ban végtelen hosszú! Milyennek látszana ezen egy emberöltő, azaz mintegy 70 
év? 

 

      örök múlt                                                                                                     örök jövő 

 

El kell döntenünk, hogyan töltjük az életünket: az a kis pont a fontos, vagy az 
örökkévalóság? 

Térjünk vissza a Kolossé 3,3-4-hez! 

Mivel teljes azonosságunk Krisztusban van – benne vagyunk elrejtve –, biztonság-
ban vagyunk, hozzá tartozunk, védelme alatt állunk, és vele együtt is szenvedünk. 
Egy nap pedig majd vele együtt meg is dicsőülünk. 

Mi az, amit reménykedve várhatunk? 

1. Részesei lehetünk Jézus dicsőségének – amikor minden nép őt magasz-
talja majd, és megkapja az őt megillető tisztességet; amikor minden térd 
meghajol és elismeri, hogy ő az Úr (Fil 2,9-11). Mi, a szentek, részesülni 
fogunk ebből a dicsőségből. 

2. A jövőbeni dicsőséget szemünk előtt tartva könnyebben elviseljük a jelen 
szenvedéseit. Pál ugyanerről beszél a Róma 8,18-ban és a 2Korinthus 
4,17-ben is. Leírása szerint ez az örök dicsőség, a mennyben tapasztal-
ható örömök, az Úrral való szemtől szembeni találkozás, a bűn, a fájda-
lom és a halál megszűnése semmihez nem fogható. 

3. Krisztus ítélőszéke előtt állva valóságos jutalomban lesz részünk hű szol-
gálatunkért (2Kor 5,9-10; 1Kor4,5; Mt 25,14-30).  

A Biblia leírása szerint valószínűleg a következő jutalmak várnak ránk: 

1. Krisztussal együtt uralkodhatunk eljövendő országában. 

2. Koronát kapunk, amelyet aztán letehetünk a lába elé, így is kifejez-
ve hálánkat mindazért, amit értünk tett. 

3. Jézus személy szerint megdicsér majd bennünket, amiért hűséges 
szolgák voltunk. 
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Mellékutak 

Bill Bright: Továbbadható alap-
igazságok: Hogyan segítheted a 
Nagy Küldetés betöltését? 
Timóteus Társaság 

Gondoljátok végig a következő kérdéseket tanítványoddal, figyelembe véve, mi-
lyen rövid az élet, és mi vár ránk az örökkévalóságban! 

1. Most épp mivel törődsz? Miért? Miért nehéz folyamatosan az 
odafelvalólra figyelnünk? 

2. A kis pont vagy a hosszú vonal a fontos számodra? Melyikért élsz? 

Winter and Hawthorne: 
Perspectives on the World 
Christian Movement. William 
Carey Library 

 

3. Kell-e változtatnod valamin annak érdekében, hogy mindennapjaid 
az örökkévalóság fényében teljenek? Az értékrendeden? Abban, 
ahogy az idődet töltöd? A fontossági sorrendedben? 

4. Életedre visszatekintve mit szeretnél látni: mit értél el, milyen em-
ber voltál? 

5. Milyen sírfeliratot képzelsz el magadnak? 

6. Hogyan végezhetjük úgy földi, múlandó teendőinket, hogy még 
azokért is örök jutalomban részesüljünk? 
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